
 
 

 

  
KONNEVEDEN KUNTA                    KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA        

                                                                                                 
                                            No 5/2021 

SIVISTYSLAUTAKUNTA                                                                       sivu 1 
KOKOUSAIKA  23.6.2021 klo 16.30 –  

KOKOUSPAIKKA Hiekkaharjun kartano, Tankolampi 
  JÄSEN:                       VARAJÄSEN: 

Antti Waris, pj                                        Heikki Oittinen    
Henri Hedman, vpj                                 Pekka Pynnönen    
Aino-Kaisa Blå                                       Rositsa Röntynen   
Sanna Siekkinen                                     Tanja Lampinen  
Mauri Korhonen                                     Matti Manninen   
       
 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET (ja läsnäolon 
peruste)  
 
 

 
Mika Pasanen, kunnanjohtaja  
Antti Mehto, khall. puheenjohtaja   
Esa Vihtonen, khall edustaja         
Mari Jämsen, sivistystoimenjohtaja,   
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä             
Annastiina Rossi, nuorisovaltuuston edustaja   
 
 
 
 

  § 24 - 28 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS  
JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                    Pöytäkirjanpitäjä  
 
 
Antti Waris                              Mari Jämsen 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVAL-
TAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien allekirjoitukset)  
  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Pöytäkirjantarkastajien valinta   

 Tarkastusaika:   
Konnevedellä 24.6.2021 
 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

 
Paikka ja pvm 
 
Konnevesi 28.6.2021 (§ 24 - 28)  
kunnan verkkosivuilla osoitteessa konnevesi.fi 

 Virka-asema     Allekirjoitus 
 
Sivistystoimenjohtaja 
Pöytäkirjanpitäjä                          Mari Jämsen  
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 
Pöytäkirjanpitäjä 

1.  OIKAISUVAATIMUS REHTORIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSESTÄ 
 

Siv.ltk § 24 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405 

 

Esityslistan liitteet 1 - 2 Luokanopettaja Ritva Ahola on rehtori Anna Nurmelle 3.6.2021 lähe-
tetyllä sähköpostillaan anonut harkinnanvaraista virkavapaata luokan-
opettajan virastaan Konneveden kunnassa ajalle 9.8.2021 - 5.6.2022 
siirtyäkseen toisen kunnan palvelukseen määräaikaiseen virkasuhtee-
seen. Ritva Aholan virkavapaa-anomus on kolmas lähes perättäinen 
(vuorotteluvapaa 08/20 – 02/21, palkaton virkavapaa 02/21 – 06/21).   

 Harkinnanvaraiset vapaat ovat yleensä palkattomia, eikä niihin ole 
subjektiivista oikeutta lain tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla. 
Harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntäminen on työnantajan 
subjektiivisen harkinnan varassa.  Vapaiden myöntämisessä otetaan 
huomioon tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, kuten tehtävien hoi-
tamisen järjestäminen poissaolon aikana, mutta toisaalta myös mah-
dollisimman yhdenmukainen käytäntö vapaiden myöntämisen osalta. 

   
  Konneveden kunnan hallintosäännön mukaan (§ 48) tulosyksiköiden 
  esimiehet päättävät alaisiaan koskevista virkavapaista, jotka kestävät 
  enimmillään vuoden. Kunnan henkilöstöohjelman mukaan (kohta 10) 
  harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan edellytyksenä on, että vapaista 
  ei ole haittaa työyksikölle ja myöntämiselle on perusteltu syy. 

 Rehtori Anna Nurmi on hylännyt Ritva Aholan virkavapaa-anomuksen 
7.6.2021 tekemällään viranhaltijapäätöksellä 6§/2021 (liite 1) perus-
taen päätöksensä työntekijöiden yhdenvertaiseen kohteluun. Konne-
veden kunnan sivistystoimessa on vastaavia tilanteita vuosilta 2018 ja 
2020, jolloin rehtorin päätös on ollut yhdenmukainen Ritva Aholan 
saaman päätöksen kanssa. 

 Ritva Ahola hakee sivistyslautakunnalta oikaisua rehtorin viranhalija-
päätökseen 10.6.2021 päivätyllä oikaisuvaatimuksellaan (liite 2).  

 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta hylkää luokanopet-
taja Ritva Aholan oikaisuvaatimuksen perusteettomana.  Rehtori on 
päätöstä tehdessään huomioinut tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat ja 
yhdenvertaisuusnäkökulman asianmukaisesti. 

 
 
               Päätös:  
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 
Pöytäkirjanpitäjä 

2.  VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN VALINTA 
 

 
Siv.ltk § 25 
 
Esityslistan liite 3 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405, 

varhaiskasvatuksen johtaja Pauliina Oittinen p., varhaiskasvatuksen 
opettaja Päivi Minkkinen p. p. 040 702 8601 

 
Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 1.2.2021 sivistyslautakunnalle 
täyttöluvan varhaiskasvatuksen opettajan virkaan (Kh. §20/2021). 
Hakuilmoitus on ollut nähtävillä työvoimahallinnon sivuilla, kunta-
rekry.fi:ssä ja Konneveden kunnan sosiaalisen median kanavissa 6. -
21.5.2021 välisen ajan sekä jatkoajan 31.5. – 7.6.2021. 
Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui 5 kpl. Hakijoista 
2 oli hakuajan päättyessä kelpoisia avoinna olevaan tehtävään. 
Haastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa, joista yksi perui haastattelunsa saa-
tuaan viran muualta. Haastattelijoina toimivat varhaiskasvatuksen joh-
taja Pauliina Oittinen, varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Minkkinen 
sekä sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta valitsee sosionomi 
Iina Honkosen varhaiskasvatuksen opettajan virkaan 1.8.2021 alkaen 
toistaiseksi. Haastattelussa esiin tulleiden seikkojen perusteella haki-
jalla katsottiin olevan parhaiten Konneveden kunnan tarpeita vastaavat 
kyvyt toimia varhaiskasvatuksen opettajan virassa. 
 
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi ri-
kosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Edel-
lisen lisäksi valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan vähintään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tie-
doksisaannista. 
 
 
Päätös:  
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 
Pöytäkirjanpitäjä 

3. PERUSOPETUKSEN KÄSITYÖN JA KOTITALOUDEN PÄÄTOIMISEN 
TUNTIOPETTAJAN VALINTA 

 

Siv.ltk § 26   

Esityslistan liite 4 Valmistelijat: rehtori Anna Nurmi p. 040 579 3967,  
 

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 7.6.2021 sivistyslautakunnalle 
täyttöluvan perusopetuksen käsityön ja kotitalouden päätoimisen tun-
tiopettajan virkaan (Kh. §67/2021). 
Hakuilmoitus on ollut nähtävillä työvoimahallinnon sivuilla ja kunta-
rekry.fi:ssä 8. – 21.6.2021 välisen ajan. 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Esitys annetaan kokouksessa. 
 
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi ri-
kosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Edel-
lisen lisäksi valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ter-
veydentilastaan vähintään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tie-
doksisaannista. 
 
 
Päätös:  
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 
Pöytäkirjanpitäjä 

4. KOULUKULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN HYTÖLÄN ESIOPETUKSEN 
OPPILAILLE 
 
 
Siv.ltk § 27  Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405  
 
 

   Konneveden kunnanvaltuuston 19.3.2019 hyväksymien koulukulje- 
  tuksia koskevien periaatteiden mukaan oppilaalla on oikeus maksut-
  tomaan kuljetukseen, jos koulumatka oppilaan lähikouluun on viittä 
  kilometriä pitempi (kohdat. 1.1. ja 1.2.). Sivistystoimenjohtaja voi  
  myöntää maksullisen koulukuljetuksen kirjallisesta hake- 
  muksesta niille oppilaille, joilla ei ole lain ja/tai kunnassa hyväksyt-
  tyjen kuljetusperiaatteiden mukaan oikeutta koulukuljetukseen  
  edellyttäen, että autossa on tilaa ja reitti on jo olemassa (kohta 2.4).  

   Maksullisista koulukuljetuksista peritään sivistyslautakunnan  
  lukuvuosittain vahvistaman kuukausimaksun mukainen hinta.  
 Kuukausimaksu on oppilaskohtainen. Lukuvuonna 2021-2022 oppi-

laskohtainen maksu on 25€/kk (Siv.ltk § 18/21). 
 
 Hytölän koulun esioppilaiden pienen määrän (2) takia esiopetus  
 järjestetään huoltajien anomuksesta Lapunmäen yhtenäiskoulussa.  
 Huoltajat ovat sitoutuneet maksamaan koulukuljetuksen.  
 Opetuksen järjestämiseen liittyvien pedagogisten perusteiden ja ko-

konaisarvion mukaan on myös opetuksenjärjestäjän näkökulmasta pe-
rusteltua keskittää esiopetus lukuvuonna 2021-2022 Lapunmäen ja 
Hytölän osalta samaan toimipisteeseen, jolloin esiopetuspaikkaa hake-
neiden koulukuljetus on mahdollista tarjota oppilaille poikkeuksellis-
esti maksuttomana. 

  
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että luku-
vuonna 2021-2022 Hytölän koulun kahden (2) esioppilaan koulukul-
jetukset ovat huoltajille maksuttomat. 

 
 
                   Päätös:   
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2021 
Pöytäkirjanpitäjä 

5. MUUT ASIAT / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 
 
Siv.ltk § 28   
 

• Sivistystoimen talouskatsaus 23.6.2021 (kokouspäivän toteuma) 

 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
 
Päätös:  

 
 









VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA 

Perustuslain mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. • Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen 

avulla hankittuja tietoja ja taitoja. • Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin kuten luontaiseen lahjakkuuteen, 

järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. • Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä 

kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Sanalla kansalaiskunto ei viitata Suomen kansalaisuuteen. 

 
NIMI 

 
TAITO 

 
KYKY 

 
KOETELTU 

KANSALAISKUNTO 

 
HUOMIOITA 

 
HAKIJA 1 

 
KM 

  
EI MAINITTU 

PERUI HAKEMUKSENSA 

 
HAKIJA 2 

 
Sosionomi AMK 

-lapsi- ja perhetyön 
tutkinto 
-työkokemus 
lastensuojelusta 
-varhaiskasvatuksen 
opettajana n. 1v 6kk 

 
EI MAINITTU 

 
KELPOINEN 

 
HAKIJA 3 

 
Sosionomiopiskelija 

  
EI MAINITTU 

EI VIELÄ KELPOINEN vaka-
opettajan tehtävään, 

VALMISTUU 
LOPPUVUODESTA 2021 

 
HAKIJA 4 

Sosionomi AMK, valmistuu 
kesällä 2021 

-kokopäivä- ja 
leikkipedagogiikka 
-työkokemus 
opiskeluaikaista 
harjoitteluista 

 
EI MAINITTU 

KELPOISUUS tulossa ennen 
viran vastaanottamista 

 
HAKIJA 5 

 
KM 

  
EI MAINITTU 

EI KELPOINEN vaka-
opettajan tehtävään 
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